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Snevej ret.
Der sejler en Himmel hernede,
en Taage af tusinde smaa
Blomster i hvirvlende Baner,
de fødtes et Sted i det Blaa.
Som hvide og myldrende Skarer,
der flygter forfulgt af en Kulde,
men kommer med Festlighed fulde.
Se, jeg er I Midten af Dansen,
Balletten, som trædes i Rummet.
Jeg mærker, at Byen og Dagen
har fjernes sig, synes forstummet.
Skønt Skarerne hvirvler og hvirvler
og Trinene synes mig vilde,
er Dansen forunderlig stille.
Emil Bønnelycke.

Vore Drømme.
—o- Drømme og Tydningen af
Drømme har i alle Tider spillet
en stor Rolle for Mennesker. Man
mener endog, at den første Begyndelse til Naturmenneskets Skelnen mellem Sjæl og Legeme skyldes Drømmebillederne. 1 Drømme
ser Mennesket sig selv rejse til
fjerne Egne og tale med Slægtninge, han ikke har set i mange
Aar, ja, endog sine døde Venner,
og da der for ham ikke er nogen
Væsensforskel paa Oplevelser i
vaagen Tilstand og i Drømmetilstand, er den ene Slags Oplevelser lige saa virkelige som den
anden Slags. Han føres derfor let
ind paa den Tanke, at det er hans
Sjæl eller „Aand", der har været
paa Rejse og talt med de fjerne
Slægtninges eller afdøde Venners
Sjæle eller ,Aander`.
Paa et noget senere Udviklingstrin spiller Drømmen en stor
Rolle som Varsler om fremtidige
Begivenheder, og det bliver en
stor og vigtig Kunst at kunne tyde
Drømmene rigtigt. I alle Oldtidens
Kulturlande indtager Drømmetyderne derfor en høj Rang, man
læse blot Bibelens Beretninger i
saa Henseende! Og lige op til
vore Dage er det denne Opfattelse af Drømmene som Varsler
om fremtidige Begivenheder, der
har holdt sig med den største
Haardnakkethed. Endnu i vore
Dage har mange Mennesker en
Tilbøjelighed til at opfatte Drømme
som Tegn, og det, at det endnu
kan betale sig at udgive „Drømmebøger" o. lign., vidner jo om,
at ogsaa mange ønsker at faa
deres Drømme „tydede".
At denne folkelige Opfattelse
har kunnet holde sig saa længe,
skyldes sikkert, at Videnskaberne
staar ret famlende overfor, hvad
Drømme egentlig er. Hvad der
især volder Vanskeligheder, er at
udfinde, hvad der er Aarsag til
Drømmene. Adskillige Psykologer
hælder til den Opfattelse, at vore
Drømme saa godt som altid skyldes ydre Sansepaavirkninger. En
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enkelt Tone, som Øret opfanger,
kan give Anledning til, at man i
Drømme hører en hel Koncert, en
Fold paa Hovedpuden kan være
Aarsagen til at man drømmer om,
at man staar i Fare for at blive
halshugget; forandrer man Stilling
i Søvne, kan man drømme om
Fald osv. osv. Men medens det
i vaagen Tilstand er saaledes, at
et bestemt Sanseindtryk som Regel medfører en bestemt Forestilling, er dette jo paa ingen Maade
Tilfældet i Drømme. At forklare,
hvordan de tilfældige Sanseintryk,
vi modtager i sovende Tilstand,
kan omsættes til vore Drømmes
ofte meget fantastiske Opbygninger, er imidlertid meget vanskeligt.
En ganske anden Opfattelse af
Aarsagerne til Drømmene møder
vi hos den nye Videnskab, der i
Almingelighed benævnes Psykoanalyse. — Denne Videnskab er
grundlagt af den østrigske Læge
Freud og har baade i de tysktalende og engelsktalende Lande
givet Anledning til et Væld af
Litteratur og har sat Sindene i
den heftigste Bevægelse, medens
den hidtil har været ret upaaagtet
herhjemme. Nogen samlet Fremstilling af, hvad Psykoanalysen
er, har ikke fremligget førend med
Sig. Næsgaards Bog, der fornylig
er udkommet paa Jespersens og
Pios Forlag. Selv om denne Bog
paa nogle Punkter skæmmes af
en vis agitatorisk Form, saa kan
den dog paa det varmeste anbefales til enhver, der ønsker at sætte
sig ind i, hvad Psykoanalysen er,
idet det maa anerkendes, at det
er lykkedes Dr. Næsgaard at give
baade en grundig og letfattelig
Fremstilling af Freuds Teorier.
— Psykoanalytikernes Syn paa
Drømme hænger nøje sammen
med hele deres Opfattelse af det
menneskelige Sjæleliv. Psykoanalytikerne mener, at vi ejer et ubevidst Sjæleliv, hvis Grundbestandel er „en Verden af Instinkter
eller Drifter, der tilsammen danner vor medfødte Sjælebund". Til dette ubevidste Sjæleliv fortrænges saadanne Ønsker, Tilbøjeligheder eller Drifter, som af en
eller anden Grund er os ubekvemme. Især under den seksuelle Udvikling, mener Psykoanalisterne, finder saadanne Fortrængninger Sted. Aarsagerne til Fortrængningerne kan være af højst
forskellig Art. De kan være af
moralsk eller religiøs Art, de kan
skyldes ydre Omstændigheder og meget andet. I vaagen Tilstand
bliver det ubevidste Sjæleliv i Almindelighed holdt fuldkommen
nede af en Censur. Af og til kan
Censuren dog glippe, og vi faar
et Glimt af det ubevidste at se,
men under Søvnen mister Censuren stor Del af sin Magt. — I
Drømme kan det dog lykkes de
fortrængte ønsker at bane sig

Otto Gornitzka. z Telefon 74.
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Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
senest 2 Dage før Bladet udgaar.

Vej gennem Censuren, og selvom mene som Søvnens Vægtere. Opønskerne ikke udtales direkte, staar der en eller anden Forstyrmen optræder i alle mulige For- relse, der truer med at vække den
klædninger, saa er dog alle vore sovendes, begynder Drømmen at
Drømme „ønskedrømme", paa- optræde, saa at den sovendes Bevidsthed kan optages heraf, og
staar Freud.
det
kan lykkes, netop fordi DrømI Børns Drømme kommer deres
men
handler om Vedkommendes
ønsker ofte ganske utilslørede
frem, saaledes f. Eks. naar en tre- inderste ønsker og Stræben.
I sin Bog „Kortfattet Sjælelære"
aarig Dreng, der om Aftenen har
(Udgave
1928) skriver Dr. Næsmaattet nøjes med at smage to
Jordbær, siger i Søvne: „Jeg spi- gaard: „Freuds Teori om Drømste alle Jordbærrene', eller naar mene har fremhævet Strukturer i
en Dreng, der ønsker at blive vort Sjæleliv, som før ham har
Spejder, om Natten drømmer,, at været mindre paaagtet af Psykohan er Spejder. Undertiden kan logerne, og heri ligger sikkert hads
det ogsaa i de Voksnes Drømme Fortjeneste. Men hans Teori om
være let at faa Øje paa de for- ønsket som Grundlag for Drømtrængte ønsker, men som Regel mene synes umulig at gennemføre,
viI det være et meget komplice- med mindre man vil ty til udsperet Arbejde. Vore Drømme er jo kulerede og usandsynlige Fortolkmeget ofte højst fantastisk opbyg- ninger. Derfor maa den nøgterne
gede, der foretages de mærkvær- Psykolog arbejde med hans Fremdigste Spring, en hel Række Be- gangsmaader ved Tydningen af
givenheder kan sammentrænges til Drømme og det ubevidste Sjælenoget, der sker i eet Nu, de ejen- liv, som de skal stamme fra, som
dommeligste Forskydninger og en Mulighed blandt mange andre."
I sin sidste Bog synes Dr. NæsSammenblandinger af forskellige
Personers Karaktertræk og Udtryk gaard at være blevet mere ukritisk, men derfor har hans manende
foretages osv. osv.
Psykoanalytikerne sætter sig den Ord om at betragte PsykoanalyOpgave at tyde disse meget ofte sens Teorier som en Mulighed
forvirrede Drømme; men det er blandt andre lige stor Gyldighed.
rigtignok en Tydning i en ganske Psykoanalysen arbejder med Hyanden Forstand end tidligere Ti- poteser, der muligvis vil kunne
ders Drømmetydning. — Medens faa den største Betydning for Psyman jo i Almindelighed ved Drøm- kologien som Helhed, thi Psykometydning forstaar en Udlægning logien er endnu en saa ung Viaf, hvad Drømmen er Tegn paa denskab, at det træffende er bleeller Varsel om, ønsker Psykoa- vet sagt om den, at den befinder
nalytikerne ved deres Tydning at sig paa samme Trin som Fysikken
skabe sig Klarhed over, hvad der før Galilei.
Joh.s Pedersen.
foregaar i det ubevidste Sjæleliv.
Dette Arbejde er endnu kun i sin
Vorden, men man mener allerede
nu at kunne fastslag, at mange
af det ubevidste Sjælelivs ønsker
og Tanker i Drømme iklæder sig
Joe Brigt var en typisk GadeSymboler, der er fælles for alle
Mennesker til forskellige Tider og dreng, snavset og uredt, og da han
i forskellige Lande. Man mener viste sig i Morton Street, blev han
saaledes „— at et Hus betegner ikke hilst med megen Begejstring
Mennesket som Helhed. Hvis Hu- af de Børn, der legede der.
Han vandrede fra den ene Grupset er glat, betegner det Mænd,
medens et Hus med Fremspring pe til den anden, men der var iner Symbol for Kvinden. Foræl- gen, der bad ham at blive. De Kodrene betegnes ofte gennem Kej- ner, der stod i Dørene og sladrede,
ser og Kejserinde eller Konge og kaldte paa deres Børn, naar han
Dronning, medens Søskende og nærmede sig dem.
„Lad min Dreng være, dit lille
Børn ofte afbildes som smaa Dyr
eller Uhyrer. Fødselen afbildes Bæst!" raabte en, hvis Søn var
ved et eller andet Forhold til Van- kommen med Spørgsmaalet om,
det, enten ved at man styrter i hvornaar Joe sidst var blevet vaVandet, stiger op af det eller red- sket.
„Han er ingen Dreng, Madam
der nogen fra det. Døden derimod symboliseres ved en Afrejse, han er et Paaskelani," sagde Joe
og Døen ved svage Antydninger idet han gik forbi.
af Nøgenhed gennem Klæderne."
Den Strøm af Skældsord, der
— Ogsaa det seksuelle Liv, der i lød efter Joe, prellede fuldstændig
særlig Grad er Genstand for For- af paa ham. Hans egne Forældre
trængninger, menes at have en var med Rette berømt for deres
Mængde fælles Symboler, som det Dygtighed i denne ædle Kunst.
Hans Øjne lyste af Kamplyst,
dog vil føre for vidt at komme
ind paa i denne Forbindelse.
da han saa' en Gruppe Drenge
Psykoanalytikerne ser dog ikke for Enden af Gaden.
bort fra, at Sansepaavirkninger
„De storsnudede Spejdere!" snøfkan være rent ydre Aarsag til tede han foragteligt, idet han nærDrømmen; de opfatter netop Drøm- mede sig. „Mangler I nogen Re-

Den Hjemløse.
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krutter i jeres Flok?" spurgte han
med paatagen Ydmyghed.
De saa ringeagtede paa ham.
„Man maa være ren for at komme
ind i vor Trop," svarede en af
dem.
„Saa kommer Du der ikke i
Dag, Percy," sagde Joe, og før
den anden kunde rejse sig op fra
den Vandpyt. som Joe havde puffet ham om i, var Synderen ude
af Syne.
„Nu til Forretningerne," tænkte
han, men Lykken var ham ikke
gunstig den Dag. De Folk han opsøgte i Haab om at faa lidt tilfældigt Arbejde, afslog hans Tjenester uden synlig Beklagelse.
Han havde gaaet et Stykke Vej,
da han stødte paa Mr. Charles
Bignall, der var ved at købe gamle
Bøger i en Bod. Den gamle Herre
var kommen ind fra Landet for
at aflægge et Besøg hos sin Sagfører, og da han var en af disse
troskyldige Sjæle, der med en rørende Tiliidsfuldhed smiler til hele
Verden, var han som skabt for
Joe.
„Skal jeg bære Deres Pakke,
Sir?" foreslog Joe, idet han nærmede sig ham.
„Nej Tak," svarede den gamle
Herre.
„Jeg vil gerne bære den for Dem,
Sir," blev Joe ved.
„Nej — nej l Gaa væk Dreng!"
svarede Mr. Bignall, der var travlt
beskæftiget med at rode omkring
mellem Bøgerne.
„Det er slemt med Arbejdsløsheden her omkring," fortsatte Joe.
Uden at se op stak hans Offer
ham en Mønt i Haanden,
» Mange Tak, Sir," sagde Joe,
idet han gik sin Vej.
Den gamle Herre fortsatte sin
Søgen, indtil han havde samlet en
lille Bunke Bøger. „Jeg vil gerne
have disse ogsaa," sagde han og
følte i sine Lommer. ,,Men Du
gode Gud!»
„Hvad er der i Vejen, Sir?"
spurgte Boghandleren.
„Min Tegnebog er borte!" var
Svaret, „og der var nogle vigtige
Papirer i den. Hvem kan have taget den?"
„Den Knægt, selvfølgelig!" svarede Boghandleren.
„Det er umuligt! Den Dreng —"
„De er ikke bange af sig her
omkring," afbrød Boghandleren
ham.
„De stjal gerne Sedlerne af
Kroppen paa En."
„Du gode Gud! Det er dog forfærdeligt! Hvad skal jeg gøre?"
„De maa hellere gaa til Politiet,"
foreslog den Anden, stærkt interesseret; „der er en Politistation
her nede paa Hjørnet. Saa vil De
vel ikke have de Bøger? Og det
er endda daarligt med Handelen,"
tilføjede han nedtrykt. „Den lille
Gavtyv !"
„Jeg henter Bøgerne senere,"
Fortsættes paa

4de
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modtager Viggo Steffensen,
Strandvejen, Tlf. 55 og Bladets
Kontor. Regnskab og Fortegnelse

Frem med del pink IllitialiV.

over de indkomne Bidragydere vil
som sædv;, inlig blive offentliggjort
he, i Bladet.

En Borger kalder i sidste Nr.
af Nordbornholm paa det private
Initiativ. Hvorfor saa ikke selv
træde frem for Offentligheden, i
Stedet for at skrive under et Mærke.
Dan en Komite og udret et Arbejde, saa vi kan se hvor langt der
ad denne Vej kan naaes i Sagen;
Fjærnelsen af Byens Skamplet
„ Notet Central". Byraadet kan altid i denne Sag faaes i Tale af de
Borgere, der vil udrette et Arbejde
i Sagen, men tag fat straks, der
er ingen Grund til at vente.
Dog vil jeg gerne rette følgende
Spørgsmaal til en Borger: Hvornaar har De talt med Hotellets
Ejer? — Er det sket siden jeg
for ca. 10 Dage siden forhandlede
med ham ? Nævnede Ejeren overfor Dem en billig Pris paa Hotellet, og hvad kalder De en billig
Pris?
De mener Pengene til Planens
Gennemførelse kan faaes gennem
Carlsbergfondet: stol ikke for meget herpaa. Jeg skammer mig næsten over at tilstaa, at ogsaa dette
er prøvet, endda efter at vi først
har prøvet tigge 2000 Kr. hos
Bryggerierne til Sandvig Havn.
Arbejd bare videre i Sagen, men
henvend Dem til mig, før De gaar
ud med Tiggerposen, det er jo
bare Tidsspilde, naar De kommer
paa Steder med Posen, hvor jeg
allerede har været, uden Resultat,
maaske jeg ogsaa kunde give Dem
nogle gode Raad ; jeg har nemlig
ved flittigt Arbejde erhvervet mig
en stor Øvelse i den ædle Tiggerkunst.
Bloch.

Da den første Underholdning
tænkes fastsat til de sidste Dage
i Januar eller først i næste Maaned, ønsker vi gerne saa hurtig
sem muligt Tilsagn fra Bidragsydere, saa vi kan være klar over
hvor meget der kan disponeres
over.
Altsaa, hjælp os med at skaffe
Byens mange arbejdsløse en eller
te glade Aftener.
-Red.

fra
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Aftenunderholdning til Fordel
for de Arbejdsløse.
Vi fik forleden Besøg af Hr.
Viggo Staffensen. Han saa ud til
at være i ualmindelig daarligt
Humør. Tungt satte han sig ned
paa en Stol.
— Det er sløje Tider, sagde han,
særlig for Arbejderne. Mange har
gaaet ledige længe, og for Tiden
er der cirka 200 Arbejdsløse her
i vor lille Kommune.
— Ja, men det er da ikke Arbejderne alene. det gaar ud over,
indskød vi. De daarlige Tider mærkes overalt. Der er ingen Købeevne, de Handlende klager, Haandværkerne klager, Landboerne har
ingen Penge — alle ser vi sort
paa Tilværelsen og har ikke megen Tiltro til det nye Aar.
— Ja, det er den rene Bedrøvelighed, og saa denne lange Uvirksomhed, hvor man er tvunget til
at beskæftige sig med sine egne
triste Tanker.
Jeg har talt med en Del af de arbejdsløse, og de har bedt mig forespørge om „Nordbornholm " ogsaa i Aar vilde være behjælpelig
med en Indsamling til Fordel for
en eller to Aftenunderholdninger
for de arbejdsløse nu i Vintermaanederne. De sidste var jo overordentlig vellykkede med Foredrag,
Lysbilleder, Sang og Koncert, og
der indkom saa meget i frivillige
Bidrag i Fjor, at der kunde arrangeres tre Underholdninger med
fælles Kaffebord. Alene sidste Aften skænkedes over 200 Kopper
Kaffe.
Boghandler Sørensen har lovet
at holde et af sine interessante
Foredrag, og jeg tror at der ikke
vil mangle paa frivillige Kræfter,
men Penge, Kaffebønner, Fløde
og Hvedekager skal der jo til.
— —
Vi lovede selvfølgelig at slaa til
Lyd -for den smukke Tanke, og
beder alle, der de forega aende Aar
har givet deres Bidrag, heller ikke
at svigte i Aar. Alt Arbejde er
gratis, saa der gaar intet til spilde.
Bidrag i Penge og Naturalier

BILEN FORSVANDT I DYBET.
En kendt svensk Idrætsmand ved
Navn Sundkvist kom forleden Middag
kørende i sin Bil paa Landevejen mellem Varberg og Borås. Tæt ved Viskefors Herregaard opdagede han en Fordybning i Vejbanen. Han standsede Bilen og undersøgte Vejen! men da
en Lastbil kort forinden havde passeret Stedet. mente han, at der ikke var
større Fare paa Færde. For en Sikkerheds Skyld lod han dog Passagererne
stige ud af Vognen og fortsatte saa
alene over den mystiske Fordybning.
'næste Sekund sprang han imidlertid
af Vognen, over Køleren lykkedes det
ham at redde sig op paa Vejkanten,
medens Bilen forsvandt i Dybet. Siden
har man ikke set noget til Bilen. Man
har ifølge „Nationaltidende" prøvet at
finde den ved Hjælp af syv Meter lange
Stænger, men forgæves. Vejen er paa
dette Sted anlagt over en Mose, og
sandsynligvis er baade Vejstykket og
Bilen forsvundet i Mosen og ligger paa
ti Meters Dybde.

En Duel uden Vaaben.
Eksotisk Novelle af NIELS MEYN.
—0—
„For Deres egen Skyld synes jeg, De
skulde rejse, Doktor Elton, jeg forstaar
fuldtud, at De ikke sympatiserer med
Forholdene paa en Plantage her i det
indre af Suatra.
rn
De er Videnskabsmand, og jeg er Planter og Forretningsmand. Og jeg, maa behandle mine Folk
saadan, som jeg ved, det er rigtigt."
Plantageejer Smith lænede sig tilbage
og saa, med spottende Smil paa sin
Gæst.
Doktor Elton mødte roligt hans Blik.
„Hvis De vil være helt ærlig, Mr. Smith
sagde han, „saa bryder De Dem ikke
en Døjt om min Kritik af Deres haardhændede Behandling af de indfødte.
Jeg tror dog, at det ender galt."
Smith bo. „De frygter mig og de vover intet. Slappede jeg af et Øjeblik,
var jeg derimod færdig. Hvis jeg ikke
lader mindst et Par Stykker piske hver
Dag, gaar Diciplinen fløjten."
Doktoren trak paa Skulderen : „Lad
os gaa til Sagens Kerne. De er skinsyg
paa mig. De ønsker, jeg skal rejse for
Miss Phyllis Skyld."
„Fuldkommen rigtigt," indrømmede
Planteren, „De har bragt Forstyrrelse
i en Harmoni. Hun kom-J'er til med
sin Fader, som var en Ven af mig, det
var gaaet galt for. Han døde sidste
Aar, og hun har intet Sted at være,
hun ejer intet. Jeg har tilbudt hende
at blive min Hustru, men hun har ikke
kunnet bestemme sig. Var De ikke
kommet, havde hun- sagt ja. FOrstaar
De saa at en af os maa vige, og at
det bliver Deres Pligt at rejse."
„Aldeles ikke!" sagde Doktoren,
„skønt De er min Vært, skal De høre
min Mening. De lider af Troppekuller.
De mishandler Deres Folk, og De vil
gøre Livet til et Helvede for en ung
Pige som Miss Phyllis. Jeg ved, at i
det øjeblik, jeg beder hende om det,
rejser hun bort her fra med mig."
Der kom et vredt Udtryk i Planterens øjne, »De har fornærmet mig i
mit eget Hus," sagde han, »De har prøvet paa at narre den Kvinde fra mig,
som skal være min Hustru. De skylder
mig Oprejsning, og jeg forlanger den."
Doktoren bukkede stift, „jeg forstaar
Dem," sagde han, „vi skal altsaa kæmpe
om — — Phyllis. Jeg er parat."
„Godt." et ejendommeligt Smil spillede om Plantageejerens Læber. „Vil
De følge med, saa skal jeg vise Dem
noget." Han gik foran ned fra Verandaen og førte Doktoren gennem Haven.
Da de kom forbi Markerne, undgik
det ikke Eltons Opmærksomhed, med
hvilke hadefulde Blikke de indfødte
Arbejdere betragtede deres Herre. Men
Smith rørte det aabenbart ikke.
„Det er mit nyeste Fremskridt," sagde
Smith og pegede paa et højt og solidt
Staaltraadshegn med Pigtraad. ,,Det

strækker sig to Kilometer ned gennem
Plantagen, og det holder Vildsvinene
borte fra Markerne. Hør saa mit Forslag. Her er Banankrat og Buske nok
til begge Sider. I Gear fangede mine
Folk en Tiger levende. I Aften lader
jeg dens Bur køre her ned for Enden
af Gitteret. Dyret er ophidset og tirret
og tænker kun paa Hævn. Jeg. lader
mine Folk aabne Buret oppe fra et
Træ. De og jeg spadserer ned gennem
Plantagen paa hver sit Stykke med Hegnet imellem os. De tilvenstre og jeg tilhøjre. Tigeren vil søge op mod os.
Den, paa hvis Side af Hegnet, den
kommer. er fortabt. Men Tigeren alene
vælger altsaa hvem."
Doktoren nikkede. IcMen tiltalte ham.
,,Det er en Selvfølge, at ingen af os
bærer Vaaben," sagde Smith, og ogsaa
det gik Doktoren ind paa.
Det blev Aften. Smith havde givet
sine Ordrer. Han og Doktoren havde
været nede for at se paa Tigeren, der
var vild og tirret nok. Miss Phyllis
havde en Forudanelse af, at der var
noget frygteligt i Gære. Hun var tavs
og bleg, og Doktoren kunde se, hun
havde grædt. Men han sagde intet til
hende. Hun var forpint, for hun havde
om Eftermiddagen hørt Skrigene fra
en ung Indfødt, der var blevet pisket,
og det tog altid saadan paa hende.
De to Mænd forlod Huset, da det
blev mørkt og Mannen var kommet
frem. En sælsom Uro benægtede sig
den unge Pige. Hun var paa Vej til at
følge efter. men saa kom Doktoren
prudseligt. „Phyllis", sagde han, „pak
dit Tøj sammen, vi forlader Plantagen
med det samme. Jeg tager Smiths Motorbaad, jeg kan lade den sende tilbage til ham bagefter.«
Hun sendte ham et lykkeligt Smil.
„Sart blev Du enig med ham," spurgte
hun. Doktoren nikkede. Men først Maaneder efter i London erfor Phyllis, at
Smith var blevet dræbt af en Tiger
hin Aften, da hun forlod Plantagen.
Og hendes Mand fortalte hende aldrig
hvad der virkelig var sket. En af de
Indfødte, som han havde vist Venlighed, havde standset ham i Plantagen
og fortalt ham, at Smith havde givet
Ordre til at slippe Tigeren løs paa den
Side af Hegnet, hvor Doktoren gik.
Triumferende forklarede Malajen, at
han vistnok havde taget Fejl af de to
Sider. Og saa rakte han Doktoren en
ladt Riffel. Han fandt Smith liggende
dræbt, og Tigeren var forsvundet. Der
var intet for ham at gøre. Men Smith
havde faaet sin Vilje. Duellen var blevet afgjort af Skæbnen — kun paa en
anden Maade, end han selv havde beregnet.

•

Gaa ikke overAaen
efter Fløde!
Køb den Fløde, der fremstilles
her paa Pladsen.
Forlang hos Deres Handlende

Søndag Aften Kl. 8

Blandt New Yorks Hajer,
Kriminalfilm i 7 Akter.

Naar Seksløberen dommer,
Cowboyfilm i 5 Akter.

illinge-Sadyig Sygekasse.
Kontingentrestancer fra Aa ret
1930 anmodes indbetalte inden
20. Januar 1931. Ellers fortabes
Medlemsretten.
P. S. V.
Bestyrelsen.

Sroderier.
Mit sædvanlige aarlige Udsalg
begynder Fredag d. 16. ds.
Emilie Madsen,
Allinge.

Foredrag
med Lysbilleder
afholdes paa
Forsamlingshuset Hammershus
Mandag d. 19 Januar K1.8.
Goodtemplarforeningens Foredragsholder Hr. Stjerne taler om
Alkohol og Trafik med Fremvisning
af Film omhandlende samme Emne
Alle indbydes. Gratis Entre.
Logen Hammershus.
• ■•••••■riiMi

I Hus med 2 Lejlighe
og stor Have Matr.-Nr. 150
Søndergade, er tilsalgs.
Eventuelt en Lejlighed til Leje
med Henvendelse til
Smedem. Carl Petersen,
Tlf. Allinge 98.

ønskes en kraftig reel Frederiksborghest ca. 11 Kv.
E. Koefoed, Lnndegaard, Allinge

30 Stke 2-3 Lim Grise

Flaskeflade fra Mejeriet

ønskes til Købs.
A. Frederiksen,
Tlf. 25.

Alle kan gratis

God Frederiksborghest

blive Abonnent paa Nordbornholm
mod at betale Forsendelsesportoen
— 1 Kr. pr. Kvartal.

Re Idrætsforening
DANNEBROG
afholder Bal Søn dag d. 18 ds.
Kl. 7 30 paa Afholdshotellets Sal.
Medlemskortene fornyes.

Skatteskemaer
udfyldes. Moderat Betaling.
Transen Holm, Havnegade, Allinge.

Yes!

uden Sange er ikke
nogen rigtig Fest!
En Festsang kan ikke undværes
ved festlige Lejligheder, hvad enten det nu er Sølvbryllup, Bryllup,
Konfirmation eller anden Familieeller Foreningsfest. — Eta Festsang
kalder det Humør frem, som skal
til, for at Festen kan blive vellykket. En saadan Festsang faar De
i Allinge Bogtrykkeri.

Varme ffrjemmesko.
Stort Udvalg.

Billige Priser.

C.Larsen,Skotejsforretning,AIL

Min lukkede Bil anbef.
Jeg kører naar De kalder!
Tlf. 145. Poul Nielsen, Allinge.
Overfor Gæstg. Christensen.

Ny lukket Bil

udlejes.
L. P. Olsen, ved Tejn St.
Tlf, All. 59 kan foreløbig benyttes.
CIDEIECEIDEISEICIEC131:11:11:120131:11:1CICIIJ
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51 Foto
Fotograf
n Hasle

Biografen.

Til Købs

Berghage ,

E

Ei Atelieret er aahent hver Dag E
indtil Kl. 9 Aften.
El

Moderate Priser.

Tlf. 66.

er til Salg eller Bytte med en
halvandet Aar gl. Plag.
Holger Kofoed v. Lyngholt.

Keh pH lieres egn Ego!
—0—
Denne Opfordring lyser ud af
alle Blades Spalter og gentages
af enhver Forretningsmand. Og
den er ogsaa berettiget, thi en af
Grundbetingelserne for et Samfunds
Trivsel er Solidaritet. Enhver god
Borger bør i egen Interesse handle i den By eller paa den Egn,
hvori han selv ønsker at eksistere,
og bør det erindres, at har den
handlende ikke lige netop den
Vare, man ønsker, kan den skaffes
Man bør huske, ,at for hver
Krones Fortjeneste man unddrager
sin Bys eller Egns Forretningsfolk,
formindsker man disses Skatteevne
og Købeevne i 'tilsvarende Gråd.
Landboerne bør ogsaa købe i
den By eller paa den Egn, de føler
sig knyttet til, da de altid har større
Mulighed for at blive tilfredsstillet
ved Køb, naar det gaar gennem
en stedlig handlende, som for at
beholde sin Kunde maa drage
Omsorg for at denne bliver behandlet saa godt som muligt. Den
stedlige Købmand ser i Egnens
Beboere sine stabile Kunder, hvis
Tilfredshed er ham en Eksistensbetingelse.

Aktieselskabet

Hasle Bank
modtager Indskud paa Indlaaiisbog og Folio, Terminsydelser til Kreditforeninger,
ordner Kreditlaan rm m.

E
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Huggede og polerede

Gral/monumenter
i Bornholms smukkeste Sten til Polering.
Er altid paa Lager til
rimelige Priser.
Forlang Tilbud.
Se min Monument-Udstilling,
Havnegade, Allinge.

Borrelyngens Granityffirk,
V. Sørensen.

Forretnings konvolutter
sælges med Firma for kun 8 Kr.
pr. Mille.
Allinge IllogtryKiteri

Al Luthrsel pilkes

samt Svin til Slagteriet a 75 Øre
pr. Stk.
Lukket 12-14 Pers. Bil udlejes.
Tlf. All. 111 y. A. Engell, Tein.

Intet Blad
træffer Deres
Kundekreds
bedre end
Nordbornholm!
Dame-Overtræksstovter
Stort Udvalg, Smaa Priser.

C. Larsens Skotøjsforretning.

Færdselsregler
— 0—
i Henhold til Loven af 1923.
Fodgænger! husk, at Gade og Vej
benyttes af Køretøjer, som pludselig
kan komme til Syne; derfor: Se dig
godt for, før du gear ud paa Kørebanen.
og træd aldrig baglæns ud paa den.
Skal. du over Gade eller en Vej, saa
husk at se til begge Sider, før du gear
ud paa Kørebanen, og gaa saa tværs
over, ikke skraas over Kørebanen.
Læg Mærke til de Tegn, som Kuskene
eller Chafførerne giver: strækker de Pisken eller Haanden ud til Siden, kan
du se, til hvilken Side de vil svinge.
Du skal særlig passe paa ved Gadehjørner og Vejkryds; der kan komme
Køretøjer, som drejer fra den ene Gade
eller Vej ind i den anden.
Gaa aldrig pludselig frem bag om et
Køretøj, men overbevis dig først om,
at andre Køretøjer ikke kommer frem
paa den anden Side.
I Byerne bør du gaa paa det Fortov,
som du har paa venstre Haand og paa
Landevejen i venstre Side af Vejen, saa
vil du have let ved at se, om Køretøjer
nærmer sig.
Vær hensynsfuld mod andre, saa at
det bliver let for alle at følge Færdselsreglerne, og advar dem, der uforsigtigt
handler imod dem.
Cyklist! Før du er sikker og øvet
bør du aldrig køre paa Gader og Veje,
hvor Færdslen er stærk.
Hvor der er Cyklesti, skal du benytte
den, hvis den ligger paa din højre Haand.
Giv Tegn, forinden du standser eller
drejer til Siden, og husk at dreje i stor
Bue til venstre og lille Bue til højre.
Kør aldrig bagfra forbi andre Køretøjer i Gade- eller Vejkryds.
Kør altid hensynsfuldt og søg at undgaa at tilsprøjte Fodgængere og andre
i daarligt Føre,

Lut h. Missionsforening
TEJN.

Ludv. Jacobsens
Maletidl.rforretning
Johs. Hansen.

Mandag d. 19. C. Holm.
Mandag d. 19, J. Jensen
Tirsdag d. 20. H. Mortensen og Holm. Tirsdag d. 20. J. Jensen.
Onsdag d. 21. H. Henriksen.
Onsdag d. 21. C. Poller.
Torsdag d. 22. C. Pøller.
Torsdag cl. 22. H. Henriksen.
Fredag d. 23. I. P. Pedersen.
Fredag d. 23. H. Henriksen.
Søndag d. 25. Missionsmøde
Poller, Mortensen, Thorngreen.
Hver Søgnedags Aften Kl. 7,30. - Søndag Eftermiddag K1 2.
Alle indbydes venligst til disse Møder.

Tlf. 84. - ALLINGE. - Tlf. 84.

Deres

3findag d. 25. ds. paa Christensens Sal.

Herre-konfektion

!Program.

Kl. 8
Indmarschering at de maskerede.
Kl. 9
Katten slaas af Tønden. Derefter Demaskering.
Kl. 12 Nyt! Serpentinerregn, Nyt!
Varme Pølser forefindes hele Aftenen.
Dekoration: En Nat i Japan.
Aldrig for set i Allinge.

hos mig.
Jeg har Eneforhandling for det
kendte Firma Brødr. Andersen
København.
Habitter i alle Numre
fra 36 Kr.

Sømandsforeningen indbydes.
Bestyrelsen.
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Prima Arbejdstøj
til billige Priser.

Udsalget begynder Lørdag 17'

Allinge Messe

Allinge Shrori

Jan.

ved Th. Holm.

En Mængde Herre-, Dame- og Børnefodtøj
sælges til meget smaa Priser.
Paa alle ikke nedsatte Varer gives 10 pCt. Rabat pr. Kontant.

OptzendningsbrEende altid paa
Lager, billige Priser.
Tlf. 29.
Geert Hansen.

Arthur Jensen. Tlf. Rønne 716.

Træffes personlig hver Fredag Kl. 11-1.

iling2ISandvig Gymnastikforening
afholder
(AR.NEVAL

111~111~1111101

Nordlandets Handelshus.4

Rilid Udv. i brugte Biler til srnaa Priser,

Kontor i Allinge:
(,Bogtrykker Gornitzkas Ejendom).

i44t/i~~0Vil
l
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Altid til Tjeneste med Tilbud
og Overslag.

Lørdag den 17. Januar 1931 Kl. 8
aabnes dette Aars store Oprømnings_
Udsalg af Manufakturvarer til særdeles
lave Priser og Vurderinger.

Omhyggelig Uddannelse til stnaa
Priser i ny Vogn, Kørekort garant.

Jrtc. Jensen.
Inka`Jsationer, Ejendomshandler. Dokumentskrivning, Dødsbobehandling m. v.

Værksted Nørreg. Privat Havneg. 29.

Køb

Skole-Kørsel!

Altlyerretsszaxfernr

Interieur-, Sports-, illustrations-, Hesteog Kreatur-Fotoe,rafering udføres overalt paa Bornholm uden ekstra Vederag for Befordring,.
Kamre Rasmummen.
Tlf. Rønne 526.
Forstørrelser efte r gamle Billeder udføres paa egen For3tørrelsesanstaIt.

udføres smukt og solidt
til rimelige Priser.

afholder om Gud vil Missionsuge fra den 19. til den 25. Januar.

ALLINGE.

Gruppe-, inetustri-, Portret-,

Alt Malerarbejde

Petersens EN. Skotøjsforretning,

AvRrtki i „Nordbonaholm"!

Bernhard Larsen,

lil•

Mill11.111~111~~111

Aarligt

salg

Vort eneste aarlige Udsalg begynder

Mandag den 19. Januar
Lad ikke denne Lejlighed gaa ubenyttet hen. - Vejen til økonomi
gaar gennem vort aarlige Udsalg. - Det kan betale sig for enhver
at købe de Varer nu, som alligevel skal anskaffes i Aarets Løb.

Paa alle ikke
nedsatte Varer
gives 10 pCt. Rab.

Hvidevarer.
m
Lagendowlas 130 cm.
svær Kv. 1,26
Stribet hvidt Dynebetræk
130 cm fra 1,21
Bikubelagenstout dobb.br.fra 2,07
BI. Lagenstout dobb. br. fra 1,35
Prima rundtr. Dowlas fra 0,59
0,59
Udvasket Medium fra
Madapolame
1,08
Langeletht 84 cm. br. fra
0,98
Mønstret hvidt Dynebetræk
140 cm. br.
Bleget Stout fra
0,72
b r. pr.

Ublegede Stouter.
Lagenstout dobb. br. fra
Enkeltbredt Stout fra
Drillings fra
Kipret Stout fra

0,88
0,45
0,77
0,68

Drejler.
pr. ni
Hellinned stribet
Haanciklædedrejl fra 0,86
Halvlinned do. meget svær
Kv. fra 0,98
Græsbleget militær do.
2,07
Halvlinned Viskedreil fra
0,81
Hellinned do. fra
0,98

Duge og Servietter.
Vi har et meget stort Udvalg.
De vil altid hos os kunne finde
den Dug, som De ønsker.

Et Parti hellinnede Viskestykker
50 x 80 cm. pr. Stk.
0,90

Haandklæder.

200 Stk. hellinnede 50 x 90 1,13
500 svære ublegede 46 x 80
til Køkkenbrug 1,15
Hvide Vaffel 50x 100 cm. 1,22
do. med rød Bort 50 x 100 0,98
Frottehaandklæder fra
0,35

Fjertæt Dynesatin,
Nankin og Bolstre.
pr. Stk.
Dobb. br. rødt og blaat
Nankin 2,93
Dynesatin fra
3,60

Stribet dobb. Nankin fra
do. Satinbolstre

G•?iiSik
‘41‘
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1>r. m

Kulørt dobb. br. stribet

Dynebetræk fra 0,86
Bomuldstøj, stribet og tærnet
til Forklæder og Kitler fra 0,50
Blaa og hvidtærnet Etamine
til Køkkengardiner 0,62
Pyjamasflonel i smukke
Dessins fra 0,68
Vaskeægte Sirts i nye,
moderne Mønstre 0,77
Møbelsirtser fra
0,59
Tærnet dobb. br. Kjoletøj fra 1,13

O

Skin dkraver.

Klædevarer.

500 Stk. Karklude pr. Stk. 0,10
500 gode Gulvklude 0,18

Godt Skind, men ældre Faconer,
udmærket egnet til Besætning,
Værdi fra 10-35 Kr. udsælges
for 2-3-4 og 5 Kr. pr. Stk.

jernstærk blaa Drengecheviot fra 4,50
Kulørt Buchskin til Drengehabitter og Plusfourbenkl. fra 5,95

Uldmouseline.
Et stort Parti i større og mindre
Rester sælges for 1,25, 1,50 2,00

Kjoletøjer.
pr. m
Sort helulden fra
1,80
Kulørt i gode Farver 1,80-2,57
Tweed fra
1,35
Flamen ga
3,38
Tærnet Kjoletøj fra
1,53

1,62
2,15

Kulørte Bomuldsvarer.

Pa_ e, Is; t ø r

Kar- og Gulvklude.

Stk.

pr.

t 1

Rabatten ydes
kun mod
kontant Betaling.

1 Stk. mellem graat

Uldtæpper.
Lysdrap
do.
do.
do.
do.
do.

125 x 160 cm
do.
125 x 175 ,cm

/213.

41E5 "t

Blaa Herreserges
140 cm br. fra 12,38

4,95
7,47
9,90

Færdige Kjolør og Frakker,
hjemkommen sidste Sommer og
Efteraar, udsælges med 25 pCt.
Et Parti Sommer- og Vinterfrakker i alle Størrelser, som
er frasorteret Lageret, udsælges
for 5-8-10-15-25-35 Kr. pr. Stk.

2,03
2,57
3,24

Gulvtæpper.

Vi har et meget stort Udvalg,

Hvide Gardiner fra
0,25
Creme
0.72
Hvide Etamine med kulørt
Bort paa begge Sider 0,45
Hvidt Gardin, tærnet
Mønster til Stores 140 cm 1,13
Creme do. med Mellemværk 1,58
Storesstof og Netstof 180 cm br.
er paa Lager i smukke og gode
Kvaliteter til smaa Priser.

4,14
6,17
8,10

Bomuldstæpper.

Hvide og kulørte
Gardiner.
lige hjemkomne og i nyeste moderne Mønstre.
pr. In

125 x 160 cm
do.
do.
1,25x 190 CM
do.
do

Kamgarnshabitstof
150 cm br. udsælges for 9,00

Imitterede Smyrna-Gulvtæpper
i smukke Mønstre.

Udrangerede Varer
fra vor Status

140x 200 10,67 190 x 290 17,35

udsælges meget billigt. - 19 Par
Drengesportsstrømpet med hvid

Boucletæppe 130 x 200 fra 11,25
do.
165 x 230 fra 16,20
do.
190 x290 fra 33,75

Bort, alle Størr. 1 Kr. pr. Par.
Hvide Pigeforklæder, Længde 55
-75 cm, pr. Stk. 0,75. - Ensf.

Linoleums- 150x 200 fra 12,38
tæpper
200 x 250 fra 23,18

Silketøjer, flere Farver, 90 cm br.
sælges for pr. m 2,85, oprindelig Værdi 10 12 Kr. Endvidere
Herrehatte,blaa Drengesportshuer
2 graa Herreveste, Manchetskjorter Nr. 39, Corsetter m. m.

Samtidig har vi et stort Udvalg
i

extra prima Velour og Uld-

Boucletæpper i sidste nye Mønstre

13:1. Et, CIL

venstaaende er og kan jo kun være et Uddrag af vort store
Lager, derfor savner De i ovennævnte en Vare, som De kunde
ønske at købe, da spørg efter denne i vor Forretning.

.k4NGDIM14,

Magasin du Nord's Udsalg ved Victor Planck, Allinge.

sagde Offeret for Tyveriet, idet
han gik. „Det er frygteligt!" mumlede han. „Saadan et Barn ! Jeg
maa vel se at finde den Potitistatior,. Hvis Drengen fortsætter den
Løbebane —"
I dybe Tanker, der drejede sig
mere om Joes fremtidige Skæbne
end om hans eget Tab, fortsatte
han sin Vej. Han gik forbi Politistationen uden at lægge Mærke
til den og blev ved at gaa i den
Retning, som Joe var kommen fra
samme Morgen. Han blev vakt af
sine Drømmerier ved at spadsere
lige ind i et Opløb, som var forsamlet om to Drenge, der sloges
som rasende.
„De smaa Asener!" Udbrød han
saa sprang han frem. „Din lille
Skurk!" raabte han, idet han greb
den mindste af de Kæmpende i
Armen.
„Lad dem være!" brummede en
af Forsamlingen. „Lad dem bare
slaas!"
Den lille Dreng saa' op.
„Av for den gloende —!" gispede han, og med en lynsnar Bevægelse rev han sig løs og forsvandt.
„Hvad er alt dette her?" spurgte
en Politibetjent, der kom til.
Mængden fordelte sig; kun en
af Slagsbrødrene blev tilbage.
„Der var to Drenge, der sloges,"
svarede Mr. Bignall. „En af dem
har stjaalet noget ud af mine Lommer."
Den anden Dreng spidsede Ører.
„Jeg skal vise Dem, hvor han bor,
Sir," peb han.
„Naa, Du kender ham?" sagde
Betjenten.
„Ja, Sir, han hedder Joe Bright.
lian bor i Warren Street. Skal jeg
vise Dem Vej?"
„Vil Du se, Du skrubber af l"
brummede Betjenten. „Jeg ved,
hvor det er. Hvad Nummer?"
,,Fire, Sir."
„Godt! Jeg skal nok tage mig
af dette her. Denne Vej, Sir!"
„Han løb i den modsatte Retning," protesterede Mr. Bignall.
„Ja, selvfølgelig;" svarede Betjenten tørt. „Men vi skal nok
finde ham."
Han gik i Forvejen ned at Morton Street. Folk kom frem i Dørene og saa' efter dem.
„Her er Gaden," fortsatte Betjenten og drejede om ad Warren
Street. Her ser godt ud, hvad?"
De saa flere Døre blive lukkede
og adskillige Ansigter, der kiggede stjaalent gennem de snavsede
Vinduer.
„Vi maa gaa ind gennem Bagdøren," sagde Betjenten. „Hans
Kammerater vil sikkert advare
ham, hvis vi gaar ind fra Gaden.
Bliv ved at gaa lige ud. Her er
det," vedblev han, idet han stødte
en Dør op. ,,Puh! Sikken et Hul!"
Huset var ubeskriveligt snavset.
Der var ingen at se i Stuetagen,
saa de begav dem op ad de skrøbelige Trapper.
Saa opfangede Politibetjentens
hurtige Øre en Lyd nedefra.
„Kom her ind, hurtigt I« hviskede han og trak sin Ledsager ind
i en mørk Fordybning i Væggen.
Der lød hurtige Fodtrin op ad
Trappen. Joe saa' ikke de to Skikkelser i Mørket og løb lige op. De
fulgte sagte efter ham.
Ved den øverste Ende af Trapperne gik han ind i et Værelse.
„Nu har vi ham !" hviskede Betjenten.
„Vent!" hviskede den gamle
Mand, „se der!"
Joe stod bøjet over et usselt
Leje, der var redt paa Gulvet.
„Tim," kaldte han blidt.
Der lød et Glædesskrig, et lille
Barn satte sig op i Sengen og
slyngede Armene om Joes Hals.
Al Forforenheden og Snuheden

var forsvunden fra Joes Ansigt,
Barnet klyngede sig grædende
da han omfavnede den Lille.
til ham.
Betjenten pudsede sin Næse
Jim er sza sulten, Joe," kom
samt alle andre Kolonialvarer af bedste Kvalitet er nedsat i
det med en lille ynkelig Klynken. voldsomt og saa paa sin Ledsager.
Prisen, og vi giver stor Rabat pr. Kontant.
,. Det skal Du ikke være ked af,"
„Ja, vi bliver vel nødt til det,"
Rabatbøger udleveres gratis.
svarede Joe, „jeg har dejlig Mad sagde han og lagde sin Haand paa
Læg Mærke til at vi betaler stor O v e r p ri s for nylagte
med til Dig og noget Salve til at Drengens Skulder.
store
rene Hønseæg ved ugentlig Levering.
sm are paa dit Ben. Gør det meget
„Sludder!' raabte Bignall. „Vi
ondt?"
kan ikke skille dem ad, Mand. Jeg
Barnet nikkede. „Fa'rs Støvler vil ikke anklage ham. Jeg er maaer saa tunge," svarede han.
ske et gammelt Fæhoved, men jeg
„Jeg ved det nok," sagde Joe, har i Sinde at sørge for, at de
og hans Ansigt blev igen vildt. ikke bliver skilt." lian vendte sig
„Jeg slaar ham ihjel en Dag!" imod Joe.
mi rulede 1- an. Saa satte han Bar„Vikle Du gerne have en Plads
Vi beder om Bestillinger paa de forskellige Sorter
net til Rette og tog en Pakke op paa Landet?" spurgte han. „Du
18
pCt. Superfosfat. — 40 pCt. Køligødning.
af Lommen. „Nu skal Du bare se," •kunde hjælpe til i Haven."
sagde lian. „Fisk og Kartofler og
Joe saa paa Barnet.
Tysk Kalksalpeter. — Svovlsur Ammoniak.
en Banan til bagefter."
„Han kan ogsaa komme med,"
Chile Salpeter
Barnet begyndte at spise. Lidt fortsatte den gamle Mand. „Min
til Levering naar de købte Partier kommer frem.
efter saa han op : — ,,Hvor er Husholderske kan holde Øje med
Det betaler sig altid at gøre Bestilling i god Tid.
din Mad?" spurgte han.
ham."
„Jeg har spist ude," sagde Joe.
„Det er ganske udenfor ReglerBarnet nikkede „Hvornaar kom- ne," begyndte Betjenten.
mer Mo'r igen?" spurgte han.
„Jeg vil se Reglerne hængt!"
Joe trængte Taarerne tilbage. raabte den gamle Mand. „De har
Vi modtager ogsaa Ordre paa
„Hun — hun kan ikke komme jo lige saa meget imod at anholde
endnu," svarede han.
ham som jeg — Humbugsmager!"
„Det gør heller ingen Ting,"
Politibetjenten ignorerede Besvarede Barnet; „hun bliver bare mærkningen. „Hvad med Deres i til Levering tidligt i Foraaret. Den sidste laveste Pris noteres for alle
fuld." Han slyngede sine Arme Tegnebog?" spurgte han.
I Forudbestillinger.
om Joes Hals. „Du er baade Far
„Her er den Sir," sagde Joe.
Nordlandets Handelshus.
og Mor!" hviskede han.
„Jeg har ikke rørt noget af den,"
Joes Ansigt var forvandlet. Det
„Det er rigtigt nok," sagde Bigudtrykte den inderligste Ømhed. nall, idet han hurtigt talte SedHan trykkede den Lille tæt ind lerne og rakte Drengen et Par
til sig,
Stykker. „Nu stoler jeg paa Dig"
„Tim," sagde han, „vilde Du fortsatte lian. Gaa ud og køb nogle har vi paa Lager af alle Sorter — af prima Kvalitet — og sælger vi
gerne rejse herfra og bo ude paa Klæder til jer begge og vær i Mor- gerne til laveste Notering pr. Kontant — eller pr. 30 Dages Kredit.
Landet?"
gen tidlig Klokken ti ved den
Ved Køb af hele eller halve Billæs leveres franco paa Landet.
„Landet?" gentog Barnet.
Adresse, der staar der paa Kor„Ude, hvor der er Træer og tet. Ren, forstaar Dul Jeg rejser
Nordlandets Nandelshus.
Fugle og alt saadan noget," for- fra London i Morgen tidlig, og I
klarede Joe.
rejser med."
:~1111~1~~1~:
Barnet lyttede med store, fur„Og hvis Du skulde glemme
I
undrede Øjne.
Aftalen," bemærkede Betjenten, •
Brændt Gødningskalk er den bedste.
„Vilde Mor komme derud?" ,,saa husk, at jeg kan finde Dig
g Tilbud.
Forlangt
--spurgte han.
naar som helst."
Tlf. Rønne 393.
„Ikke hvis jeg kan forhindre det,"
Joe blev med en Kraftanstren- ..~.~....4. Tlf. Hasle 102.
mumlede Joe. „Der var saadan gelse Herre over sin Stemme.
en rar gammel Herre, der gav
„Jeg skal være der, om jeg saa
mig en hel Mængde Penge i Dag," skulde svømme derhen," raabte
fortsatte han, og naar dit Ben er han.
Ordning af Begravelser.
Ligtøj og Ligsenge.
bedre, rejser vi tid paa Landet og
„Selvfølgelig vil Du det, min
kommer aldrig tilbage mere."
Dreng," sagde den gamle Mand.
Telefoner 77 og 79.
Barnet klappede henrykt i Hæn- „Er De færdig, Betjent?"
derne.
De gik i Tavshed op ad Gaden.
BRØDRENE ANKER, HASLE
„Han har dem endnu!" mum- For Enden af den standsede de.
lede Betjenten.
JERNSTØBERI di nASKINFABRIK.
,,Er vi et Par blødhjertede TosJoes hurtige Ører opfangede sehoveder, Betjent'?" spurgte den
Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands-Aniteg,
Ordene. Han vendte sig om med gamle Mand.
et Ryk, og hans øjne blev store
,,Det kan gerne være, Sir," var
af Angst, da han saa de to Mænd. Svaret, „men hvis vi er det, saa
Møllers Bogbinderi
„Du er fanget min Dreng,« sagde Gud ske Lov for det."
Betjenten. „Du har stjaalet fra
Tlf. 865.
Chr. Diderilisen, Rønne.
1 Tlf. 865.
den Herre."
Protokolfabrik. - Papirvarer.
Indbinding af Bøg er.
„De maa ikke være vred, Sir!"
i
I. m. Arbejde. — Rimelige Priser. -- Hurtig Levering.
hulkede Drengen, .Jeg var nødt
spare. og haanekasses Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere.
til det."
Afdeling i Allinge.
i
„Ja, vist saa," sagde Betjenten,
Kontortid
9-12
og
2-4.
„og nu faar Du et Par Aar paa
1
Renten
af
Indskud
er
paa
en Opdragelsesanstalt til at tænke
3 Mdrs. Opsigelse
4,5 pCt. p. a. i
over det."
Alm. Sparekassevilkaar
4
1
2
„Tys! Tys!" mumlede den gamle Folio
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer
i Forsørgelsesafdelingen 3,6 Mr. Bignall blidt.
hvortil Præmie, Indtil 2,4 I paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
Hvad skal der blive af ham ?"
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa
raabte Joe og pegede paa Barnet.
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem
„Hvem skal passe ham?"
Gruppe-, Industri-, Portræt
behjælpelig hermed og modtage Beløbet --1- 5 Øre i Porto mod Kvit„Nu kan det være nok," sagde lnterieur-, Sports-, Illustrations-, Heste- tering paa Postbeviset.,
og Kreatur-Fotografering udføres overBetjenten barsk. „Hvor er hans alt
paa Bornholm uden ekstra VederForældre?"
ag for Befordring.
Kaare Bastnumaen.
„Forældre!" snøftede Joe ringeTlf. Rønne 526.
agtende. „Tror De, jeg vilde overForstørrelser efter gamle Billeder udlade ham til dem? Se her!"
føres paa egen Forstørrelsesanstalt.
saasom
Han viklede Bandagen af BarRegninger, Meddelelser, Konvolutter,
nets Ben. „Han var sin Fader i
Dags-Dato, Vektielblanketter,
Vejen," erklærede han.
Visitkort og Takkekort,
Betjentens Ansigt blev alvorligt.
Love og Regnskaber,
Sange og Salmer,
,,Hvor er hans Far nu?" spurgte Friske Varer Onsdag og Fredag.
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad.
Medlemskort
han.
Medisterpølse, Fars.
leveres bedst og billigst fra
„Det ved jeg ikke," sagde DrenBayerske Pølser, Knækpølser
gen. „Jeg tænker han holder sig Røget 'Medisterpølse og Sylte.
Allinge Bogtrykkeri.
skjult et eller andet Sted ; de er
]tjernmesmeltet Fedt.
altid efter ham."
Forskelligt Paalæg.
„Hvor er hans Mor?" spurgte
Dina Sørensen, Tlf. 3S.
Mr. Bignall.
„1 Tugthuset," var Svaret. „Hun
og Protokoller leveres billigst efter ethvert Skema. Hurtig Ekspedition.
slog en anden Dame i Hovedet
Sygekasselove og Kontrolbøger. Formularer, Attester og Blanketter.
med en Flaske. Han har slet inleveres billigst fra
! gen Familie, Sir! Han vil dø af
Allinge Bogtrykkeri.
iSult!"
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